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Geachte heer, mevrouw,
Medio 2016 (uiterlijk 1 juli) sluiten wij ons webportaal nzaportaal.nza.nl.
U kunt de documenten die daar staan dan niet meer raadplegen. Wij
raden u daarom aan om, als u dat nog niet heeft gedaan, die
documenten op korte termijn zelf te archiveren.
nzaportaal.nza.nl niet meer beschikbaar
Momenteel heeft u toegang tot het webportaal nzaportaal.nza.nl. Op dit
portaal publiceren wij onder andere rekenstaten en tariefbeschikkingen
van voor 2015. Ook de toelichtingen op de beschikkingen staan daar.
Omdat het systeem waarop het webportaal draait binnenkort niet meer
technisch wordt ondersteund, sluiten wij het portaal medio 2016. Dit
betekent dat u de documenten die daar staan dan niet meer kunt
bekijken. Heeft u die nog niet gedownload, dan raden wij u aan om dat
alsnog te doen. Hoe u dit kunt doen, leest u in de handleiding op onze
website www.nza.nl (zoek op ‘handleiding webportaal’).
Toegang tot overige webportalen
Naast het portaal nzaportaal.nza.nl heeft de NZa nog twee webportalen.
Dit zijn de portalen:
‒ Aanvragen: https://aanvragen.nza.nl
‒ Toegang: https://toegang.nza.nl
Deze portalen blijven beschikbaar. Dus als u daar nu toegang toe heeft,
houdt u dat ook.
Alternatief voor nzaportaal.nza.nl
Minimaal een maand van tevoren informeren wij u over de datum
waarop nzaportaal.nza.nl definitief wordt afgesloten. Als u dit webportaal
gebruikt voor het uitwisselen van andere documenten dan rekenstaten
en beschikkingen, ontvangt u op een later moment ook informatie over
het alternatief dat wij hiervoor gaan gebruiken. U kunt hierbij denken
aan verantwoordingsdocumentatie (zorgverzekeraars) of
projectdocumentatie.

Vragen
Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij de
Informatielijn van de NZa. De Informatielijn is bereikbaar op
telefoonnummer 088 – 770 8 770. U kunt uw vraag uiteraard ook
per e-mail stellen via info@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg
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